
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.634/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 54/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών     
          διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης»
                  
            

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  8  Νοεμβρίου 2018  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.23406/02-11-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.    Κωστούλας Βασίλειος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.   Παππάς Δημήτριος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος 4.   Πανταζής Νικόλαος  
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος   έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ. 633/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου,  για  προμήθεια
του ανωτέρω υλικού.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση
της  Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Z.Κολέτσου), που έχει ως εξής:
 
  «…Σας  διαβιβάζουμε  το  Πρακτικό  Νο1  Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών

διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης»» προϋπολογισμού   70.981,32 €

συμπ. Φ.Π.Α 24%  και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης λόγω της

επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για προμήθεια του ανωτέρω υλικού.

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1

Αποσφράγισης και  αξιολόγησης προσφορών  του διαγωνισμού  που αφορά στην  «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης »

ΑΔΑ: Ω4ΘΧΩΞΧ-Τ09



Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  σήμερα  5-11-2018,  ημέρα  Δευτέρα,
συνήλθε  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  102/2018   απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου,  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης », σύμφωνα με την αριθμ
.πρωτ. 22271/22-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής
Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημικών Μηχανικών Αναπληρωματικό  Μέλος

Επιτροπής
Ντόντορος Δημήτρης ΠΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής

1.  Η  επιτροπή,  ολοκλήρωσε  στις  10:00  π.μ.  την  παραλαβή  των  φακέλων  προσφορών  που
κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προσφορά κατέθεσε μόνο ένας προμηθευτής.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Η  Επιτροπή  αποφάσισε  η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος
φάκελος κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα, προσφορά υπέβαλλε ο εξής προμηθευτής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.   

3. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως φάκελο  προσφοράς,  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  καθώς  και  το  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,
μονογράφησαν  και  σφραγίστηκαν  από  την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθησαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.   

ΤΕΥΔ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, 

4.  Η επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του διαγωνισμού,  από τον  αναλυτικό  έλεγχο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  τεχνικής  προσφοράς  που  υπέβαλε  ο  συμμετέχων
οικονομικός  φορέας  με  την  κατάθεσή  τους  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  διαπίστωσε  τα
ακόλουθα:

1. Η προσφορά του συμμετέχοντα  «.ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο.Ε. »  είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

5.  Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  προχώρησε  στο
άνοιγμα και την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή αξιολόγησης, στο διαγωνισμό κατατέθηκαν αποδεκτές προσφορές ως
εξής:

ΑΔΑ: Ω4ΘΧΩΞΧ-Τ09



Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε

 
Και των οποίων η οικονομική προσφορά  έχει ως εξής:

Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε>>

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Προσφερόμε
νη  τιμή
μονάδας

Καθαρή
αξία

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 44.500 1,17 € 52.065,00

Βενζίνη αμόλυβδη 95 Λίτρο 3.200 1,31 € 4.192,00

Συνολική αξία 56.257,00

ΦΠΑ 13.501,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

69.758,68

Οι  προσφερόμενες τιμές είναι παρόμοιες με τις προσφορές που κατατέθηκαν σε αντίστοιχους
διαγωνισμούς προηγούμενων ετών και κρίνονται συμφέρουσες για το Δήμο.

Η Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2.Την υπ’ αριθμ.:22271/22-10-2018-2018 δ Διακήρυξη του Δημάρχου
3. Το άρθρο   3.1 της ως άνω Διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι συντάσσεται Πρακτικό στο
οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, που επικυρώνονται με απόφαση
του  αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες»

εισηγείται  προς την Οικονομική Επιτροπή 

Την  έγκριση  του  Πρακτικού   Νο  1  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης  των  προσφορών  και  των
οικονομικών  προσφορών και την ανάδειξη  προσωρινού  μειοδότη  την εταιρεία  <<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ο.Ε>>,  με  ΑΦΜ:  999032888  και  συνολική  δαπάνη
προσφοράς :69.758,68 €, ως εξής:

Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε>>

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Προσφερόμε
νη  τιμή
μονάδας

Καθαρή
αξία

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 44.500 1,17 € 52.065,00

Βενζίνη αμόλυβδη 95 Λίτρο 3.200 1,31 € 4.192,00

ΑΔΑ: Ω4ΘΧΩΞΧ-Τ09



Συνολική αξία 56.257,00

ΦΠΑ 24% 13.501,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

69.758,68

κατόπιν τούτου
σας  διαβιβάζουμε  προς  έγκριση,  το  Πρακτικό  Νο  1  του  διαγωνισμού  με  τίτλο  «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης »...…».
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την αρ 573/2018 ΑOE (ΑΔΑ Ω8ΧΩΩΞΧ-ΒΩ4)
 την εισήγηση της Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το  Πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  του διαγωνισμού
που αφορά στην «Προμήθεια   καυσίμων κίνησης ».

2. Κηρύσσει  ως  προσωρινό   μειοδότη   την  εταιρεία  <<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ο.Ε>>,  (με  ΑΦΜ:  999032888),  με  συνολική  δαπάνη
προσφοράς :69.758,68 €, καθώς κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο και έχει ως εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο.Ε>>

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Προσφερόμενη
τιμή μονάδας

Καθαρή αξία

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 44.500 1,17 € 52.065,00

Βενζίνη αμόλυβδη 95 Λίτρο 3.200 1,31 € 4.192,00

Συνολική αξία 56.257,00

ΦΠΑ 24% 13.501,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

69.758,68

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  634/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Ω4ΘΧΩΞΧ-Τ09
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